
Referat af ordinær generalforsamling i Grf. Raadalsgaard I afholdt d. 2. april 2014. 

 

Der var 18 stemmeberettigede. 

 

Da der var flere nye medlemmer mødt op, startede vi med en præsentationsrunde, hvorefter Klavs 

Bundgaard blev valgt som dirrigent. 

Beretning: Formanden gjorde opmærksom på, at han forventede, at de fremmødte havde læst den 

udsendte beretning og spurgte om der var nogen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Der blev 

spurgt til hvornår grundejerforeningen er blevet pålagt at skulle stå for vejvedligeholdelsen. Dette er sket i 

forbindelse med udstykningen, i starten af 1960’erne. 

Da asfalteringen af Rugvej blev påbegyndt, var det lige efter et stort regnskyl. Der stod meget vand i  

”hullet”  og asfalteringen kunne ikke udføres. Bestyrelsen søger i øjeblikket efter en løsning til at undgå, at 

der fremover står vand på vejen. Når en løsning er fundet vil Rugvej blive asfalteret færdig. ( 

Løsningsforslag modtages gerne, så bestyrelsen har noget at arbejde ud fra ) 

I forbindelse med rørlægning af Råmoserenden, har vores parkeringsplads ved friarealet været brugt til 

opbevaring af maskiner og materialer. Vi har fået lovning på, at parkeringspladsen reetableres når arbejdet 

er færdigt. 

I forbindelse med nybyggeri på Rådalsgård Strandpark 39, forventer vi at bygherren reetablerer vores 

nyanlagte stikvej til friarealet. 

Regnskab: 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer, dog blev et budget efterlyst. Nyt budget var ikke lavet, da 

det foreslåes uændret fra sidste år. Dette blev godkendt. 

Kontingent og honorar fortsætter uændret. 

Forslag: 

 Der var ingen udefra kommende forslag. Bestyrelsen havde udsendt forslag om, at der fremover kun 

indkaldes  via hjemmesiden til den ordinære generalforsamling samt at generalforsamlingen altid afholdes 

d. 1. onsdag i april. Forslaget kræver vedtægtsændring. Da forslaget blev enstemmigt vedtaget, kan 

vedtægterne tilrettes uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Forslaget træder i kraft fra 

førstkommende generalforsamling. 

I forbindelse med vedtagelsen af forslaget, blev det foreslået at oprette en mailadresse til foreningen, 

således at forslag til kommende generalforsamlinger kan foregå pr. mail.  Dette arbejder bestyrelsen videre 

med. 

Valg til bestyrelsen: 



Alle blev genvalgt . Bestyrelsen ser herefter således ud: 

Formand: Søren Pedersen, Rådalsgård Strandpark 9 

Kasserer: Jørgen Sørensen, Hvedevej 8 

Sekretær: Ulla Sørensen, Hvedevej 8 

Bestyrelsesmedlem: Knud Østberg, Havrevej 2 

Bestyrelsesmedlem: Randi Flørning, Rådalsgård Strandpark 23 

Bestyrelsessuppleant: Klavs Bundgaard: Rådalsgård Strandpark 28 

Revisor: Flemming Husted, Havrevej 4 

Revisor: Keld Meincke, Bygvej 5 

Revisorsuppleant:  Gorm Baun, Rådalsgård Strandpark 13 

 

Evt.: 

Det blev foreslået at indhente nyt græsslåningstilbud og nyt snerydningstilbud. Måske der kunne være 

penge at spare.  Måske kan snerydningen gøres billigere, hvis vi er ligeglade med tidspunktet af døgnet der 

ryddes på. 

Hvis det ønskes, vil det være muligt at få tilsendt regnskab og referat af generalforsamlingen via mail. 

Ønsker du dette tilbud, så oplys din mailadresse til bestyrelsen. 

 

Referent: Ulla Sørensen. 

 

 


